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STYCZEŃ - MARZEC
1.

„Lepsze prawo” Program
Reformy Regulacji 2010-2011

Program Konwergencji i jego coroczne
aktualizacje są przygotowane zgodnie z
wymogiem Paktu Stabilności i Wzrostu.

Kontynuacja Programu Reformy Regulacji
2006-2008 przyjętego przez Radę Ministrów
19 sierpnia 2006 r. Zapewnienie rozwiązań
systemowych, organizacyjnych oraz
kompetencji niezbędnych dla tworzenia przez
Rząd prawa, które będzie przyjazne dla jego
adresatów. Realizacja czterech zadań:
- zmiana systemu stanowienia prawa,
- usprawnienie systemu oceny skutków
regulacji,
- redukcja obciążeń administracyjnych,
- uproszczenie prawa.

2

Ludwik Kotecki
Podsekretarz
Stanu
MF

Waldemar
Pawlak
Wiceprezes
Rady Ministrów
Minister
Gospodarki
MG

bip.mg.gov.pl

Z niezależnych analiz, raportów
międzynarodowych oraz z informacji
uzyskiwanych od przedsiębiorców wynika,
że polskie prawo nie spełnia oczekiwań
społecznych w kwestii jego funkcjonowania.
Biurokracja, zbyt skomplikowane i
niezrozumiałe prawo oraz nadmierne
obciążenia administracyjne wskazywane są
jako bariery do rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce.
Kontynuacja zmian regulacyjnych w tym
zakresie jest konieczna w celu rozwoju
przedsiębiorczości i zwiększania
atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki.

Program jest instrumentem wielostronnego
nadzoru budżetowego i koordynacji polityk
gospodarczych państw członkowskich UE.
Program zawiera 3-letnią prognozę
kształtowania się podstawowych
zmiennych makroekonomicznych
i fiskalnych oraz prezentuje główne
kierunki polityki gospodarczej rządu.

bip.mofnet.gov.pl
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Program Konwergencji.
Aktualizacja 2009
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4.

Informacja z działalności
Międzyresortowego Zespołu
ds. Inwestycji Zagranicznych
w 2009 r.

Realizacja postanowienia § 3 ust. 3
zarządzenia Nr 103 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie
Międzyresortowego Zespołu do Spraw
Inwestycji Zagranicznych.

Informacja dla Rady Ministrów nt. prac
Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji
Zagranicznych w 2009 r., obejmująca
omówienie odbytych posiedzeń oraz
projektów inwestycyjnych będących
przedmiotem obrad.
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Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
MG

Celem projektu jest wzrost innowacyjności
oraz konkurencyjności polskiej gospodarki
poprzez zwiększanie napływu innowacyjnych
projektów inwestycyjnych do Polski,
zapewniających napływ nowoczesnych
technologii oraz tworzenie miejsc pracy o
wysokiej produktywności.

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu

MG

3

bip.mg.gov.pl

Program wspierania inwestycji W związku z wejściem w życie pod koniec
o istotnym znaczeniu dla
2008 r. nowelizacji ustawy o zasadach
gospodarki polskiej
prowadzenia polityki rozwoju, Ministerstwo
Gospodarki rozpoczęło prace nad
zastąpieniem obecnego Systemu wspierania
inwestycji o istotnym znaczeniu dla
gospodarki polskiej, na podstawie którego
Rada Ministrów podejmuje uchwały o
ustanowieniu programów wieloletnich
wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych, stanowiące indywidualne
programy rozwoju, poprzez jeden
kompleksowy program rozwoju - Program
wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu
dla gospodarki polskiej.
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Organ
odpowiedzialny

bip.mg.gov.pl
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5.

Program „Przeciwdziałanie
Upadłości Przedsiębiorstw
oraz Polityka Drugiej Szansy”

4

Program ma na celu wspieranie zagrożonych
bankructwem przedsiębiorstw,
przeciwdziałanie negatywnym skutkom
likwidacji przedsiębiorstw w drodze
bankructwa oraz wsparcie poprzez działania w
ramach polityki „drugiej szansy”
przedsiębiorców, którzy doświadczyli
bankructwa Program prowadzony będzie w
ramach czterech kierunków interwencji:
I.
Przeciwdziałanie upadłości
przedsiębiorstw;
II.
Upadłość – sprawne przeprowadzenie
postępowania upadłościowego
/naprawczego;
III.
Druga szansa;
IV.
Kampania informacyjno-promocyjna
na temat przeciwdziałania upadłości
oraz możliwości ponownego podjęcia
działalności gospodarczej.
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Grażyna
Henclewska
Podsekretarz
Stanu

MG

bip.mg.gov.pl

Zadanie wynika z Dokumentu Działania
Ministerstwa Gospodarki na rzecz
Stabilności i Rozwoju (Działanie 4.1
Przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstw
oraz prowadzenie polityki „drugiej szansy”)
oraz realizuje jedną z 10 zasad Small
Business Act dla Europy:
„Zagwarantowanie, by uczciwi
przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo
zostało postawione w stan upadłości, dostali
szybko drugą szansę”.

Istota projektu
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6.

Projekt Planu wdrażania
telewizji cyfrowej w Polsce

Istota projektu
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Magdalena Gaj
Podsekretarz
Stanu

MI

bip.mi.gov.pl

Plan przyczyni się do tego, aby
Plan przedstawia kwestie związane z
uruchomienie naziemnej telewizji cyfrowej i problemami wynikającymi z wdrażania
wyłączenie telewizji analogowej w Polsce
naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na
miało przebieg jak najłagodniejszy i nie
terytorium RP, które powinny zostać
stwarzający dla wszystkich nadmiernych
rozwiązane w celu:
niedogodności.
- zapewnienia powszechnego dostępu do
Konieczność opracowania rządowego planu
telewizji wykorzystującej nowoczesny
wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej
standard transmisji telewizyjnej, który
wynika z kilku podstawowych przesłanek:
pozwala na wzbogacenie i uatrakcyjnienie
- emisje w cyfrowej telewizji naziemnej
oferty programowej z wykorzystaniem
realizowane są w tych samych zakresach
nowej jakości usług telewizyjnych,
częstotliwości, które aktualnie
- stymulacji rozwoju gospodarczego poprzez
wykorzystywane są dla emisji analogowej.
zdyskontowanie korzyści wynikających
Stąd wynika konieczność takiego działania
z dywidendy cyfrowej - wykorzystanie
organów rządowych i KRRiT, aby
uwolnionego pasma do uruchomienia
zapewnić płynne – bez zubożenia
nowych usług i rozszerzenia istniejących,
w jakimkolwiek czasie istniejącej oferty
- zapewnienie warunków konkurencyjności,
programowej - przejście z technologii
co powinno skutkować wzbogaceniem
analogowej na cyfrową,
oferty programowej.
- proces przejścia z nadawania analogowego
na cyfrowe jest procesem, który będzie
dotyczył wszystkich obywateli w Polsce.
Niezbędne jest więc zorganizowanie przez
rząd kampanii informacyjno-edukacyjnej,
która podniesie świadomość obywateli o
czekającej ich znaczącej zmianie w
sposobie odbioru wszystkich programów
telewizyjnych,
- zastosowanie technologii cyfrowej
spowoduje oszczędniejsze wykorzystanie
widma częstotliwości radiowych.
Częstotliwości, które dostępne będą dla
innych usług telekomunikacyjnych po
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Stan infrastruktury kulturalnej na terenach
wiejskich i w małych miastach należy uznać
za daleko niewystarczający i odbiegający od
standardów europejskich. Pogłębia to
dysproporcje w dostępie do instytucji
kultury oraz oferty kulturalnej miedzy
mieszkańcami wsi i miast -nadal niemal
wszystkie profesjonalne instytucje kultury
(teatry, opery, galerie, kina, muzea)
zlokalizowane są w dużych miastach. Brak
odpowiedniej infrastruktury uniemożliwia
prowadzenie skutecznych działań mających
na celu umożliwienie szerszego uczestnictwa
w życiu kulturalnym, edukacji artystycznej i
kulturalnej, dostępie do księgozbiorów,
informacji, zasobów najważniejszych
instytucji kultury w Polsce mieszkańcom
terenów wiejskich i wiejsko-miejskich.

WPR KULTURA + ma na celu stworzenie
gminom, w szczególności wiejskim, ale także
miejsko-wiejskim oraz małym miastom do 15
tys. mieszkańców, warunków do podniesienia
jakości i standardów funkcjonowania bibliotek
publicznych, domów i ośrodków kultury oraz
zwiększeniu dostępności do zasobów
najważniejszych instytucji kultury w Polsce
przez Internet. Środki w ramach Programu
przeznaczane będą głównie na modernizację,
remonty, budowę oraz wyposażenie obiektów
służących działalności kulturalnej.

7.

8.

Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
ustanowienia Wieloletniego
Programu Rządowego
KULTURA +

Informacja o realizacji
Nie dotyczy.
„Programu rozwoju Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2007-2012”,
według stanu na dzień 31 grudnia
2008 r.

Istota projektu

Wykonanie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 25 maja
2001 r. o przebudowie i modernizacji
technicznej oraz finansowania Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz.
804, z późn. zm.).
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MKiDN

Bogdan
Zdrojewski
Minister Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
bip.mkidn.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

MON

generał
Franciszek
Gągoł
Szef Sztabu
Generalnego
Wojska
Polskiego

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

9.

10. Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego 2010-2020
Regiony, miasta, obszary
wiejskie

4

Istotą Dokumentu Implementacyjnego jest
skoordynowanie inicjatyw, których celem jest
lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich osób
w wieku 50 i więcej lat.

Aktualnie polityka regionalna Polski
prowadzona jest w ramach polityki spójności
UE, w ramach której dąży się w zasadniczej
mierze do realizacji celów o charakterze
wspólnotowym.
W programowaniu rozwoju społecznogospodarczego kraju występuje tym samym
istotna luka w segmencie polityki
regionalnej, która dotyczy braku odpowiedzi
na wyzwania podyktowane przesłankami
krajowymi.

KSRR to średniookresowy, kompleksowy
dokument programowy, określający
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju
regionalnego, politykę państwa wobec
regionów, ich grup i obszarów problemowych
oraz zasady i mechanizmy współpracy
i koordynacji działań podejmowanych przez
Radę Ministrów na poziomie krajowym, z
działaniami podejmowanymi przez samorząd
terytorialny na poziomie regionu. Zgodnie z
projektem dokumentu z dnia 9 września 2009
r., celem strategicznym KSRR jest: efektywne
wykorzystanie przez regiony specyficznych
terytorialnie potencjałów rozwojowych dla
osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu,
zatrudnienia i spójności terytorialnej w
horyzoncie długookresowym.

Adres
BIP
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6

7

Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej
MPiPS

7

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu

MRR
bip.mrr.gov.pl

Dokument Implementacyjny zawiera
zestawienie działań szczegółowych
Programu. Podstawowym celem DI będzie
zapewnienie właściwych warunków dla
wdrożenia poszczególnych działań
realizujących priorytetowe kierunki
Programu, w tym także synchronizację prac
poszczególnych resortów.

Organ
odpowiedzialny

bip.mpips.gov.pl

Dokument Implementacyjny (DI)
Programu „Solidarność pokoleń.
Działania dla zwiększenia
aktywności zawodowej osób w
wieku 50+”
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Zgodnie z tytułem.

13. Plan wydatkowania środków
na 2010 r. w programach
współfinansowanych
z funduszy europejskich
w ramach Narodowych
Strategicznych Ram
Odniesienia 2007 – 2013

Zgodnie z tytułem.

6

7

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
MRR

MRR

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
MRR

8

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
(koordynator)
i właściwi
ministrowie
pełniący funkcje
instytucji
pośredniczących
(MG, MSWiA,
MEN, MF, MI,
MKiDN,
MNiSW,
MPiPS, MŚ,
MZ)

bip.mrr.gov.pl

12. Informacja kwartalna
nt. wykorzystania środków
z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 oraz
Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013
(za IV kwartał 2009)

5

bip.mrr.gov.pl

Dokonywanie oceny efektywności i
skuteczności wykorzystania funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności.

Adres
BIP

bip.mrr.gov.pl

Przygotowanie Sprawozdania wynika z § 7
11. Sprawozdanie z działalności
Międzyresortowego Zespołu
zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z
ds. Wykorzystania Funduszy
dnia 28 kwietnia 2008 roku.
Strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej za
II półrocze 2009 roku

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Rozporządzenie stanowi program
pomocowy, celem którego jest udzielanie
pomocy dla przedsiębiorców
doświadczających trudności w dostępie
do finansowania w wyniku światowego
kryzysu finansowego i gospodarczego
w ramach RPO. Projekt rozporządzenia
został przygotowany na podstawie
Komunikatu Komisji - Tymczasowe
wspólnotowe ramy prawne w zakresie
pomocy państwa ułatwiające dostęp do
finansowania w dobie kryzysu finansowego i
gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 7. 04.
2009 r. str. 1, z późn. zm ).
Zgodnie z powyższym Komunikatem w związku z obecną sytuacją gospodarczą
tymczasowo dopuszczono możliwość
udzielania ograniczonych kwot pomocy (500
tys. euro brutto dla przedsiębiorcy w okresie
2008-2010), która przekracza pułap
określony w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006, str. 5), ale z uwagi na wagę
obecnego kryzysu finansowego i jego
skutków dla gospodarek wszystkich państw
członkowskich została uznana przez KE za
środek zgodny ze wspólnym rynkiem na
mocy art. 87 ust. 3 lit. b TWE (pomoc
„mająca na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa
członkowskiego”).

Pomoc ustanowiona w projektowanym
rozporządzeniu będzie mogła zostać udzielona
przedsiębiorcom spełniającym kryteria
przedsiębiorstwa zagrożonego, określone w
programie pomocowym na projekty związane
z:
- kontynuacją rozpoczętych inwestycji,
których realizacja może być zagrożona
w wyniku światowego kryzysu finansowego
i gospodarczego, mających na celu
kontynuowanie bieżącej działalności
gospodarczej;
- realizacją doraźnych potrzeb inwestycyjnych
przedsiębiorców, w tym w szczególności
umożliwiających kontynuowanie produkcji,
świadczenie usług, zmianę profilu
prowadzonej działalności gospodarczej;
- usługami doradczymi, prawnymi,
finansowymi lub technicznymi związanymi
z poprawieniem efektywności prowadzenia
działalności gospodarczej w warunkach
zmiennej koniunktury rynkowej.

14. Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
notyfikacji projektu programu
pomocowego (art. 16 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu
w sprawach dotyczących
pomocy publicznej) Rozporządzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego w
sprawie udzielania
przedsiębiorcom ograniczonej
kwoty pomocy zgodnej ze
wspólnym rynkiem w ramach
regionalnych programów
operacyjnych
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Krzysztof
Hetman
Podsekretarz
Stanu
MRR

bip.mrr.gov.pl
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Informacja dla Rady Ministrów o postępach
w przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012.

Art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. Informacja dla Sejmu o postępach w
o przygotowaniu finałowego turnieju
przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 z
późn. zm.).
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5

6

7

MSiT

MSiT

MSiT

Tomasz
Półgrabski
Podsekretarz
Stanu

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

Adam Giersz
Minister Sportu
i Turystyki

bip.msit.gov.pl

17. Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o przygotowaniu finałowego turnieju
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219 z
późn. zm.).

Budowa kompleksów sportowych
umożliwiających uprawianie różnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy
wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych,
europejskich boiskach sportowych.
Zaplanowano realizację 2012 boisk do roku
2012.

Adres
BIP

bip.msit.gov.pl

16. Sprawozdanie z realizacji
przedsięwzięć Euro 2012

Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP.

4

Organ
odpowiedzialny

bip.msit.gov.pl

15. Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko-Orlik
2012”

Istota projektu
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odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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4

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia
23 czerwca 2009 r. podjętą podczas
przyjmowania uchwały Rady Ministrów ws.
ustanowienia Programu wieloletniego pod
nazwą Przygotowanie, obsługa i
sprawowanie Przewodnictwa Polski w
Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011
r. należy wyjaśnić wysokość szacowanych
kosztów przewidzianych na rozbudowę
infrastruktury informatycznotelekomunikacyjnej.

Aktualizacja dokumentu wprowadzająca
uzupełnienia wynikające ze studium
wykonalności oraz powstałe w procesie
wdrażania Programu.

19. Informacja dla Sejmu i Senatu o
udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w
okresie – lipiec - grudzień 2009
roku (podczas Prezydencji
szwedzkiej)

Informacja przedstawiana jest w związku z
realizacją ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
współpracy Rady Ministrów z Sejmem i
Senatem w sprawach związanych z
członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej.

Dokument przedstawia informacje na temat
udziału Polski w pracach Unii Europejskiej
podczas Prezydencji szwedzkiej.

Adres
BIP

5

6

7

MSZ

MSZ

11

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do
spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej
Mikołaj
Dowgielewicz
Sekretarz Stanu
Sekretarz do
spraw
Europejskich

bip.msz.gov.pl

18. Projekt uchwały Rady
Ministrów zmieniającej
uchwałę nr 113/2009 Rady
Ministrów z dnia 23.06.2009 r.
ws. ustanowienia Programu
wieloletniego pod nazwą
„Przygotowanie, obsługa i
sprawowanie Przewodnictwa
Polski w Radzie Unii
Europejskiej w II połowie 2011
r.”

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Projekt określi harmonogram zadań
wykonywanych w ramach programu
wieloletniego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych” w
roku 2010 oraz kierunki realizacji zadań
tego programu na lata 2011 i 2012.

21. Sprawozdanie z realizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Obowiązek sporządzania sprawozdania
wynika z art. 20 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 r., nr 70,
poz. 473, z późn. zm.) zgodnie z którym,
Rada Ministrów jest zobowiązana do
corocznego przedstawiania Sejmowi
sprawozdania z wykonywania niniejszej
ustawy.

Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym
roku przez Radę Ministrów w zakresie
realizacji ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
2007 r., nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

5

6

7

MZ

Adam
Fronczak
Podsekretarz
Stanu

MZ

12

Marek
Twardowski
Podsekretarz
Stanu

bip.mz.gov.pl

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca
2005 r. o ustanowieniu programu
wieloletniego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych”
(Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn. zm.)
minister właściwy do spraw zdrowia
przedstawia Radzie Ministrów projekt
harmonogramu zadań wykonywanych w
ramach Programu na kolejny rok
budżetowy oraz kierunki realizacji
Programu na następne dwa lata, który
jest przyjmowany przez Radę Ministrów
w drodze uchwały.

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

20. Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
harmonogramu zadań
wykonywanych w ramach
programu wieloletniego
„Narodowy program
zwalczania chorób
nowotworowych” w roku 2010
oraz kierunków realizacji
zadań tego programu na lata
2011 i 2012

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

KWIECIEŃ - CZERWIEC
22. Projekt uchwały Rady Ministrów
w sprawie Rządowego programu
pomocy uczniom w 2010 r. –
„Wyprawka szkolna”

Konieczność dostosowania do zmian w
finansowaniu programu wieloletniego,
związanych z ograniczeniami środków
budżetowych w latach 2009 i 2010. W
wyniku zmniejszenia finansowania
programu wieloletniego w pierwszych
dwóch latach, dla osiągnięcia
zakładanego celu niezbędne stało się
wydłużenie okresu realizacji programu i
przeniesienie części zadań na rok 2012.

Pełna realizacja programu wieloletniego
„Modernizacja Służby Celnej w latach
2009- 2011” mającego na celu stworzenie
warunków do pełnej realizacji
ustawowych zadań Służby Celnej oraz
istotną poprawę skuteczności jej działania.

13

Zbigniew
Włodkowski
Podsekretarz
Stanu

MEN

Jacek Kapica
Podsekretarz
Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Uchwała wprowadza Rządowy program
pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka
szkolna”, który wspiera wyrównywanie
startu szkolnego uczniów przez
dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów rozpoczynających w roku
szkolnym 2010/2011 naukę: w klasach IIII szkoły podstawowej, w klasach I-III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I
stopnia, w klasie II gimnazjum, w klasie II
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II
stopnia, w klasie II ogólnokształcącej
szkoły sztuk pięknych lub w klasie V
ogólnokształcącej szkoły baletowej.

bip.men.gov.pl

23. Projekt uchwały Rady
Ministrów zmieniającej
uchwałę Nr 187/2008 z dnia 16
września 2008 r. w sprawie
ustanowienia programu
wieloletniego „Modernizacja
Służby Celnej w latach 2009 –
2011”.

Program wspiera działania dotyczące
wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów pochodzących z rodzin o niskim
statusie ekonomicznym.
Równolegle z wprowadzaną podstawą
programową wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół
program zostaje poszerzony o nową
grupę uprawnionych do korzystania z
pomocy – II klasę gimnazjum.

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

24. Ramy Strategiczne
Narodowego Planu
Wprowadzenia Euro

4

Dokument zawiera:
- podstawowe informacje związane z
procesem integracji Polski ze strefą euro,
w tym dotyczące formalnych warunków
przyjęcia wspólnej waluty (kryteriów
konwergencji) oraz procedur związanych
z ich wypełnieniem i z uchyleniem
derogacji wobec Polski;
- bilans netto korzyści i kosztów akcesji
Polski do strefy euro;
- zakres przygotowań niezbędnych do jak
najefektywniejszego wprowadzenia euro
w Polsce wraz z harmonogramem ich
wykonania.

Realizacja zapisu art. 182 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Sprawozdanie z wykonania ustawy
budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia
2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58) oraz
ustawy o zmianie ustawy budżetowej na
rok 2009 z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U Nr
128 poz. 1057).
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Adres
BIP

5

6

7

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu

MF

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

bip.mofnet.gov.pl

Dokument jest niezbędnym elementem
procesu przygotowań do wprowadzenia
euro w Polsce. Przygotowanie ww.
dokumentu zostało przewidziane w
dokumencie Uwarunkowania realizacji
kolejnych etapów Mapy Drogowej
Przyjęcia Euro przez Polskę, przyjętym
przez Radę Ministrów w dniu 27
kwietnia 2009 r.

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

25. Sprawozdanie z wykonania
budżetu państwa za 2009 r.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

27. Propozycja średniorocznych
wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej na rok 2011
oraz informacja o
prognozowanych wielkościach
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
opracowania projektu ustawy
budżetowej na rok 2011

Realizacja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy z
dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw.

Rada Ministrów, w terminie do dnia 15
czerwca każdego roku, przedkłada
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno
Gospodarczych, propozycję
średniorocznych wskaźników wzrostu
wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej na rok następny.

28. Informacja o poręczeniach i
gwarancjach udzielonych
przez Skarb Państwa, niektóre
osoby prawne oraz Bank
Gospodarstwa Krajowego

Wykonanie przepisów art. 46 ustawy z
dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne
(Dz. U. z 2003 r., Nr 174, poz. 1689, z
późn. zm.).

Materiał informacyjny.

5

6

7

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu
MF

Elżbieta
SuchockaRoguska
Sekretarz Stanu
MF

Jacek Dominik
Podsekretarz
Stanu
MF

15

bip.mofnet.gov.pl

Dostarczenie informacji dla stron
pracowników i przedsiębiorców
niezbędnej do wypracowania przez te
strony propozycji w sprawie wzrostu m.in.
wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w
tym w państwowej sferze budżetowej oraz
u przedsiębiorców, a także minimalnego
wynagrodzenia za pracę, jak i emerytur i
rent z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Adres
BIP

bip.mofnet.gov.pl

Zgodnie z art. 3.1 ustawy o Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych i wojewódzkich
komisjach dialogu społecznego
(Dz.U.01.100.1080) strona rządowa, w
terminie do dnia 10 maja każdego roku,
przedstawia Komisji wstępną prognozę
wielkości makroekonomicznych
stanowiących podstawę do prac nad
projektem ustawy budżetowej na rok
następny.

Organ
odpowiedzialny

bip.mofnet.gov.pl

26. Prognoza wielkości
makroekonomicznych
stanowiących podstawę do
prac nad projektem ustawy
budżetowej na rok następny

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

2

3

4

Zgodnie z art.138 pkt 1 ustawy o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,
poz.1240) Minister Finansów
przedstawia Radzie Ministrów założenia
projektu budżetu na rok następny.

Założenia projektu budżetu państwa
stanowią podstawę do opracowania
projektu budżetu państwa na rok następny.

Pełnomocnik Rządu do Spraw
Wprowadzenia Euro przez RP jest
zobowiązany do przedkładania
sprawozdań za okresy półroczne w
terminie 2 miesięcy po upływie okresu
półrocznego (par. 4 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 2009 r. w
sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro
przez Rzeczpospolitą Polską).

Sprawozdanie z działalności
Pełnomocnika Rządu do Spraw
Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą
Polską za okres październik 2009 r. –
marzec 2010 r. obejmujące w
szczególności podejmowane przez
Pełnomocnika działania wewnętrzne, tj. w
ramach Ministerstwa Finansów, działania
zewnętrzne krajowe, w tym współpraca
międzyinstytucjonalna, działania
międzynarodowe, w tym współpraca z
innymi krajami UE w zakresie
przygotowań do wprowadzenia euro oraz
informację nt. analiz prowadzonych przez
działające w Ministerstwie Finansów
Biuro Pełnomocnika.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady
WE/1407/2002 Polska jest zobowiązana
do przedstawienia KE rocznego
sprawozdania z udzielonej pomocy
publicznej w pierwszym półroczu roku
następnego.

Coroczna informacja o pomocy publicznej
udzielonej podmiotom w obszarze
górnictwa węgla kamiennego.

29. Założenia projektu budżetu
państwa na 2011 rok

30. Sprawozdanie z działalności
Pełnomocnika Rządu do Spraw
Wprowadzenia Euro przez
Rzeczpospolitą Polską za okres
październik 2009 r. – marzec
2010 r.

31. Sprawozdanie dla Komisji
Europejskiej z pomocy
publicznej dla górnictwa węgla
kamiennego w 2009 r.

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MF

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu

MF

MG

16

Ludwik
Kotecki
Podsekretarz
Stanu

Pełnomocnik
Rządu do
Spraw
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską

Joanna Strzelec
-Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu

bip.mg.gov.pl

1

Istota projektu

bip.mofnet.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mofnet.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

2

3

4

32. Raport za 2009 r. dla Komisji
Europejskiej w sprawie
wspierania użycia w transporcie
biopaliw lub innych paliw
odnawialnych

Zgodnie z art. 4(1) dyrektywy
2003/30/WE Parlamentu i Rady z dnia
8 maja 2003 r. w sprawie wspierania
użycia w transporcie biopaliw lub innych
paliw odnawialnych Polska jest
zobowiązana do opracowywania
rocznych raportów dotyczących
rozwoju rynku biokomponentów i
biopaliw ciekłych.

Raport będzie zawierał informacje za 2009
r. dotyczące systemu wspierania w Polsce
biopaliw lub innych biopaliw
odnawialnych oraz poziomu realizacji
Narodowych Celów Wskaźnikowych.

33. Informacja nt. realizacji
programów wieloletnich
wsparcia finansowego
projektów inwestycyjnych w
2009 r.

Dokument realizuje potrzebę
przedstawienia Radzie Ministrów
corocznej informacji o realizacji
projektów inwestycyjnych objętych
wsparciem w postaci programów
wieloletnich oraz realizacji środków
budżetowych przeznaczonych na ten cel.

Informacja dla Rady Ministrów nt.
realizacji programów wieloletnich
wsparcia finansowego projektów
inwestycyjnych w 2009 r. oraz projektów
nowych programów wieloletnich,
procedowanych w 2009 r.

34. Informacja o realizacji ustawy
o specjalnych strefach
ekonomicznych, stan na 31
grudnia 2009 r.

Realizacja przepisu art. 26 ustawy o
specjalnych strefach ekonomicznych
zobowiązującego Radę Ministrów do
przedstawienia Sejmowi informacji o
realizacji ustawy o specjalnych strefach
ekonomicznych.

Przedstawienie informacji o
funkcjonowaniu specjalnych stref
ekonomicznych, w szczególności
informacji o zmianach legislacyjnych
dotyczących stref, lokalizacji i
zagospodarowaniu stref, efektów
funkcjonowania i działalności spółek
zarządzających.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Joanna Strzelec
- Łobodzińska
Podsekretarz
Stanu
MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
MG

Rafał Baniak
Podsekretarz
Stanu
MG

bip.mg.gov.pl

1

Istota projektu

bip.mg.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mg.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

35. Aneks do „Programu
pozamilitarnych przygotowań
obronnych Rzeczypospolitej
Polskiej w latach 2009-2018”
(dotyczy roku 2010)

Zmniejszenie w projekcie ustawy
budżetowej na 2010 r. środków
finansowych przeznaczonych na
realizację „Programu pozamilitarnych
przygotowań obronnych RP w latach
2009-2018”.

Optymalizacja nakładów w dziale 752 obrona narodowa na realizację „Programu
pozamilitarnych przygotowań obronnych
RP w latach 2009-2018”.

36. Przedstawienie do 15 czerwca,
przez Radę Ministrów
członkom Trójstronnej
Komisji do Spraw SpołecznoGospodarczych propozycji
wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w
2011 r. wraz z podstawowymi
wskaźnikami
makroekonomicznymi

Realizacja art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z późn. zm.).

Określenie przez stronę rządową
wyjściowej kwoty minimalnego
wynagrodzenia w 2011 r. będącej
podstawą do negocjacji z partnerami
społecznymi.

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Bogdan Klich
Minister
Obrony
Narodowej
MON

bip.mpips.gov.pl
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MPiPS

Radosław
Mleczko
Podsekretarz
Stanu

1

2

3

4

37. Sprawozdanie z realizacji
programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” za rok 2009

Przedłożenie Radzie Ministrów rocznego
sprawozdania wynika z art. 12 ust 1.
ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o
ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
(Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

Roczne sprawozdanie z realizacji
Programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” przedstawi kształtowanie się
kosztu realizacji Programu w ciągu roku
2009 na podstawie informacji o wielkości
środków finansowych udzielanych z
budżetu państwa oraz udziału środków
własnych gmin w finansowaniu Programu,
liczby osób, którym została udzielona
pomoc, form pomocy udzielanej w ramach
Programu i rodzajów działań
przewidzianych w ramach rozwoju bazy
żywieniowej.

38. Informacja Rządu RP o
działaniach podejmowanych w
2009 r. na rzecz realizacji
postanowień uchwały Sejmu
RP „Karta praw osób
niepełnosprawnych”

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych
(uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia
1997 r.) zobowiązuje Rząd RP do
składania Sejmowi RP co roku,
w terminie do 30 czerwca, informacji o
działaniach podjętych w celu realizacji
postanowień Karty.

Informacja o realizacji przez Rząd działań
podjętych w celu urzeczywistnienia
postanowień Karty w zakresie dotyczącym
praw osób niepełnosprawnych.

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPiPS

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
MPiPS

Program obejmie inicjatywy, których
celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom
demograficznym oraz ograniczenie
ubóstwa dzieci i młodzieży w Polsce.

Jolanta Fedak
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej
MPiPS

19

bip.mpips.gov.pl

39. Rządowy Program „Solidarność Program stanowić będzie narzędzie
pokoleń. Działania na rzecz dzieci wspierające rodziny w procesie
i rodzin”
wychowywania dzieci. Będzie
istotnym elementem polityki rodzinnej
i społecznej.
Program obejmie inicjatywy, których
celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom
demograficznym oraz ograniczenie
ubóstwa dzieci i młodzieży w Polsce.

Istota projektu

bip.mpips.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.mpips.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Zmiany w dokumencie będą polegały na
zaktualizowaniu części diagnostycznej,
uzupełnieniu Strategii o instytucjonalny
system wdrażania oraz elementy systemu
monitorowania (m.in. wskaźniki, produkty
procesu monitorowania i ich odbiorcy).

41. Koncepcja Przestrzennego
Opracowanie dokumentu pod nazwą
Zagospodarowania Kraju 2030 „Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030” wynika
z zapisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z
2003 r.

Opracowanie dokumentu stwarza szansę
na zwiększenie możliwości świadomego
kształtowania i wykorzystania potencjału
przestrzeni Polski. Szansa ta zostanie w
pełni wykorzystana tylko w przypadku
dysponowania przez Rząd odpowiednim
instrumentarium prawnym, planistycznym
i organizacyjnym jakie będzie zawierać
KPZK.
Dokument powinien stworzyć podstawę
dla koordynacji polityki przestrzennej
ze społeczno–gospodarczą na poziomie
krajowym.
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Adres
BIP

5

6

7

MRR

Krzysztof
Hetman
Podsekretarz
Stanu

Hanna Jahns
Sekretarz Stanu
MRR
bip.mrr.gov.pl

Zgodnie z zapisami Strategii dokument
ten podlega systematycznej aktualizacji.
Pierwsza aktualizacja została
przewidziana na 2010 r. i ma na celu
zapewnienie bardziej skutecznej
realizacji celów Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020 oraz
umożliwienie rzetelnego monitorowania
stanu jej realizacji.

Organ
odpowiedzialny

bip.mrr.gov.pl

40. Założenia aktualizacji
i uzupełnienia Strategii
rozwoju społecznogospodarczego Polski
Wschodniej do roku 2020

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Potrzeba przygotowania projektu wynika
z konieczności stworzenia programu
pomocowego umożliwiającego
udzielanie pomocy publicznej dla
przedsiębiorców na rewitalizację w
oparciu o środki z Funduszy Rozwoju
Obszarów Miejskich w ramach
regionalnych programów operacyjnych.

Program będzie określał zasady udzielania
pomocy publicznej i sposób
funkcjonowania mechanizmu
finansowania przewidzianego w
inicjatywie Jessica w ramach regionalnych
programów operacyjnych.

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MRR

Krzysztof
Hetman
Podsekretarz
Stanu
bip.mrr.gov.pl

42. Projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie
notyfikacji projektu programu
pomocowego (art. 16 ustawy z
dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy
publicznej) - Rozporządzenia
Ministra Rozwoju
Regionalnego w sprawie
udzielania pomocy na
rewitalizację w oparciu
o środki z Funduszy Rozwoju
Obszarów Miejskich
w ramach regionalnych
programów operacyjnych

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)
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Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Zgodnie z tytułem.
MRR

22

Elżbieta
Bieńkowska
Minister
Rozwoju
Regionalnego
(koordynator)
i właściwi
ministrowie
pełniący funkcje
instytucji
pośredniczących
(MG, MSWiA,
MEN, MF, MI,
MKiDN,
MNiSW,
MPiPS, MŚ,
MZ)

bip.mrr.gov.pl

43. Informacja kwartalna
nt. wykorzystania środków
z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
w ramach Narodowego Planu
Rozwoju 2004-2006 oraz
Narodowych Strategicznych
Ram Odniesienia 2007-2013
(za I kwartał 2010)

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Reformę systemu ubezpieczenia
społecznego rolników przewiduje expose
Prezesa Rady Ministrów oraz
Strategiczny Plan Rządzenia. Nad
niniejszym projektem pracuje
Międzyresortowy Zespół do spraw
Reformy Systemu Ubezpieczenia
Społecznego Rolników, powołany przez
Prezesa Rady Ministrów we wrześniu
2008 r., który aktualnie prowadzi prace
analityczno-studyjne w sprawie
koncepcji reformy systemu
ubezpieczenia społecznego rolników.
Prace te mają charakter wielowątkowy,
gdyż problem nie dotyczy wyłącznie
zmian przepisów obowiązującej ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ale mają charakter szerszy.

Istotą dokumentu jest:
- racjonalizacja wydatków budżetowych
na system ubezpieczenia społecznego
rolników,
− ukierunkowanie dotacji na
sfinansowanie ubezpieczenia
emerytalno-rentowego rolnikom,
których dochody uniemożliwiają
sfinansowanie tego ubezpieczenia,
− zniesienie generowanych przez obecny
system antybodźców do podejmowania
działalności pozarolniczej na terenach
wiejskich,
− zwiększenie swobody przepływu
ubezpieczonych między systemem
ubezpieczenia społecznego rolników,
a powszechnym systemem ubezpieczeń
społecznych.

44. Koncepcja reformy systemu
ubezpieczenia społecznego
rolników
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Michał Boni
Minister
członek RM
MRiRW
Tadeusz
Nalewajk
Podsekretarz
Stanu

bip.minrol.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Tytuł

1

2

3

4

Określenie terminów realizacji projektu
oraz weryfikacja i ewentualna
modyfikacja przydzielonych
poszczególnym podmiotom krajowym
zadań, a także zdefiniowanie zakresu
odpowiedzialności ww. instytucji
biorących udział w VIS.
Sprawne i terminowe wdrożenie
Programu dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
współpracy z VIS, tak aby organy
krajowe uzyskały dostęp do systemu bez
jakichkolwiek opóźnień - tj. z dniem
rozpoczęcia funkcjonowania VIS
określonym przez Komisję Europejską.
Niniejszy dokument jest kontynuacją
dokumentu zarządczego „Program
dostosowania Organów Administracji
Państwowej do współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS) oraz
Systemem Informacji Wizowej (VIS)
(MasterPlan SIS i VIS PL). Jednakże ze
względu na opóźnienia realizacji
projektów i różne terminy realizacji
zasadnym jest opracowanie dwóch
odrębnych dokumentów zarządczych w
zakresie VIS i SISII.

Udział Polski w Wizowym Systemie
Informacyjnym (VIS), zgodnie z
terminami przewidzianymi w unijnych
aktach prawnych, uwzględniającymi
zmiany w realizacji projektów zachodzące
na poziomie centralnym - unijnym. W
efekcie pozytywnej realizacji projektu
podmioty krajowe uzyskają pełny dostęp
do zasobów VIS.

45. Program dostosowania
Organów Administracji
Państwowej do współpracy z
Wizowym Systemem
Informacyjnym (VIS)
(MasterPlan VIS PL)
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA
Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowania
Organów
Administracji
Państwowej do
Współpracy z
Systemem
Informacyjnym
Schengen i
Systemem
Informacji
Wizowej

cpi.bip.mswia.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

46. Program dostosowania
Organów Administracji
Państwowej do współpracy z
Systemem Informacyjnym
Schengen drugiej generacji
(SIS II) (MasterPlan SIS II
PL)

4

Udział Polski w Systemie Informacyjnym
Schengen drugiej generacji (SIS II),
zgodnie z terminami przewidzianymi w
unijnych aktach prawnych,
uwzględniającymi zmiany w realizacji
projektów zachodzące na poziomie
centralnym - unijnym. W efekcie
pozytywnej realizacji projektu podmioty
krajowe uzyskają pełny dostęp do zasobów
SIS II.
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Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

Witold Drożdż
Podsekretarz
Stanu
MSWiA
Pełnomocnik
Rządu ds.
Przygotowania
Organów
Administracji
Państwowej do
Współpracy z
Systemem
Informacyjnym
Schengen i
Systemem
Informacji
Wizowej

cpi.bip.mswia.gov.pl

Określenie terminów realizacji projektu
oraz weryfikacja i ewentualna
modyfikacja przydzielonych
poszczególnym podmiotom krajowym
zadań, a także zdefiniowanie zakresu
odpowiedzialności ww. instytucji
biorących udział w SISII.
Sprawne i terminowe wdrożenie
Programu dostosowania Organów
Administracji Państwowej do
współpracy z SIS II, tak aby organy
krajowe uzyskały dostęp do SIS II
(zastępującego SISI) bez jakichkolwiek
opóźnień tj. z dniem określonym
w decyzji Rady UE.
Niniejszy dokument jest kontynuacją
dokumentu zarządczego „Program
dostosowania Organów Administracji
Państwowej do współpracy z Systemem
Informacyjnym Schengen (SIS) oraz
Systemem Informacji Wizowej (VIS)
(MasterPlan SIS i VIS PL). Jednakże ze
względu na opóźnienia realizacji
projektów i różne terminy realizacji
zasadnym jest opracowanie dwóch
odrębnych dokumentów zarządczych w
zakresie VIS i SIS II.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Realizacja zadań wynikających z expose
Premiera RP.

Budowa kompleksów sportowych
umożliwiających uprawianie różnych
dyscyplin sportowych przez wszystkie
grupy wiekowe na bezpiecznych,
nowoczesnych, europejskich boiskach
sportowych. Zaplanowano realizację 2012
boisk do roku 2012.

47. Sprawozdanie z realizacji
programu „Moje Boisko Orlik
2012”

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

MSiT

Dokument przedstawiający najważniejsze
dla RP tematy, które powinny być
prezentowane na forum prac Rady UE
podczas sprawowania Przewodnictwa
przez Polskę w Radzie UE w II połowie
2011 r.
MSZ
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Tomasz
Półgrabski
Podsekretarz
Stanu

Mikołaj
Dowgielewicz
Pełnomocnik
Rządu do
spraw
Przygotowania
Organów
Administracji
Rządowej do
sprawowania
przez RP
Przewodnictwa
w Radzie Unii
Europejskiej

bip.msz.gov.pl

Informacja jest realizacją zadania
48. Wstępna lista priorytetów
polskiego Przewodnictwa w
wynikającą z dokumentu Program
Radzie UE w II połowie 2011 r. przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej
do objęcia i sprawowania Przewodnictwa
w Radzie Unii Europejskiej przyjętego
przez Radę Ministrów na posiedzeniu w
dniu 13 stycznia 2009 r.

Istota projektu

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.msit.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

Lp.

Tytuł

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

Istota projektu

4

Stworzenie warunków do rozwoju oraz
wzrostu konkurencyjności regionów
poprzez powstanie stabilnych
ekonomicznie podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych w systemie
ochrony zdrowia w ramach realizacji
zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego nie objętych kontraktami
wojewódzkimi. Celem szczególnym
Programu jest spłata części zobowiązań
przejętych przez jednostki samorządu
terytorialnego po zlikwidowaniu
samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej.

50. Sprawozdanie Rady Ministrów
z wykonywania w roku 2009
ustawy z dnia 7 stycznia 1993
r. o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i
warunków przerywania ciąży
oraz o skutkach jej stosowania

Obowiązek sporządzania sprawozdania
wynika z art. 9 ustawy z dnia 7 stycznia
1993 roku o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz
skutkach jej stosowania (Dz. U. Nr 17,
poz. 78, z późn. zm.), zgodnie z którym,
Rada Ministrów jest zobowiązana do
corocznego przedstawiania do dnia 31
lipca Sejmowi sprawozdania z
wykonywania ustawy (oraz o skutkach
jej stosowania).

Sprawozdanie w sposób szczegółowy
opisuje działania podejmowane w danym
roku przez Radę Ministrów w zakresie
realizacji ustawy z dnia 7 stycznia 1993
roku o planowaniu rodziny, ochronie
płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży oraz
skutkach jej stosowania.
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5

6

7

Marek Haber
Podsekretarz
Stanu
MZ

Cezary Rzemek
Podsekretarz
Stanu
MZ

bip.mz.gov.pl

Uchwała Rady Ministrów Nr 58/2009 z
dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustanowienia programu określa sposób
monitorowania i oceny stopnia osiągania
celów. Minister właściwy do spraw
zdrowia w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw rozwoju
regionalnego sporządza i przedstawia
Radzie Ministrów sprawozdanie z
realizacji Programu za poprzedni rok
budżetowy, w terminie do 30 czerwca.

Adres
BIP

bip.mz.gov.pl

49. Sprawozdanie z realizacji
programu wieloletniego pod
nazwą „Wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego w
działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia”

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Tytuł

1

2

3

4

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn.
zm.) Zarządzający systemem, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji

Istotą Raportu jest przedstawienie danych
dotyczących jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, gazu skroplonego
(LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego
(CNG).
Raport zostanie sporządzony zgodnie ze
wzorem zawartym w zał.1 rozporządzenia
MG z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, a także
wzorów raportów dotyczących tych paliw
oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego
gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189,
poz. 1354).

51. Roczny zbiorczy raport dla
Rady Ministrów dotyczący
jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, gazu
skroplonego (LPG) oraz
sprężonego gazu ziemnego
(CNG)

i Konsumentów, sporządza Roczny
zbiorczy raport dla Rady Ministrów
dotyczący jakości paliw ciekłych,
biopaliw ciekłych, gazu skroplonego
(LPG) oraz sprężonego gazu ziemnego
(CNG). W związku z tym, UOKiK
zamierza przygotować raport
i przedstawić pod obrady Rady
Ministrów do końca maja 2010 r.
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Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

Adres
BIP

5

6

7

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK
bip.uokik.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

1

2

3

4

52. Roczny zbiorczy raport dla
Komisji Europejskiej
dotyczący jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 r. o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z
późn.zm.) Zarządzający systemem,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów, sporządza roczny
zbiorczy raport dla Komisji Europejskiej
dotyczący jakości paliw ciekłych i
biopaliw ciekłych na stacjach
paliwowych i zakładowych.
Zarządzający dostarcza raport KE
corocznie do dnia 30 czerwca.
W związku z tym, UOKiK zamierza
przygotować raport i przedstawić
pod obrady Rady Ministrów do końca
czerwca 2010 r.

Istotą Raportu jest przedstawienie danych
statystycznych dotyczących jakości paliw
ciekłych i biopaliw ciekłych w Polsce,
sprzedawanych na stacjach paliwowych i
zakładowych.
Raport zostanie sporządzony zgodnie ze
wzorem zawartym w zał.2 rozporządzenia
MG z dnia 21 września 2007 r. w sprawie
sposobu monitorowania jakości paliw
ciekłych, biopaliw ciekłych, a także
wzorów raportów dotyczących tych paliw
oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego
gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189,
poz. 1354).

53. Sprawozdanie z
funkcjonowania systemu
zamówień publicznych
w 2009 r.

Obowiązek opracowania i
przedstawienia przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych Radzie
Ministrów oraz Komisji Europejskiej
rocznego sprawozdania z
funkcjonowania systemu zamówień
publicznych wynika z art. 154 pkt 16
ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Analiza funkcjonowania systemu
zamówień publicznych.

Istota projektu

Organ
odpowiedzialny

Adres
BIP

5

6

7

UOKiK

Małgorzata
KrasnodębskaTomkiel
Prezes UOKiK

UZP
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Jacek Sadowy
Prezes
Urzędu
Zamówień
Publicznych

bip.uzp.gov.pl

Tytuł

Osoba
odpowiedzialna
(imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja)

bip.uokik.gov.pl

Lp.

Informacje o przyczynach i potrzebie
wprowadzenia rozwiązań planowanych w
projekcie

